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 چكيده
نويسان معاصر زن ايراني، با خلق قهرمانـان زن و حتـي    ، رمانسووشوناز زمان انتشار رمان 

 ةدو نويسـند چـالش كشـيدند.    ي سنتي رمان ادبي ايران را بـه ها ناگاه يك ضدقهرمان، بحر
ي اجتمـاعي و هـويتي زنـان را در    هـا   نابحرپور)  (سيمين دانشور و منيرو رواني موردبحث

حـال فراينـد گـذار     انـد و درعـين   خوبي بازنمايي كرده فردشان به هاي روايي منحصربه قالب
بـرآنيم تـا    در ايـن مقالـه  انـد.   تصوير كشـيده  مدرن را به يسنتي به صورت يجامعه از صورت
و  ،اثر هنري، خـالق اثـر   ةبه تحليل رابط لوسين گلدمنشناسي ادبيات  جامعهة براساس نظري

شـكلي   بـه  ،و درصـورت امكـان   بپردازيمكند  اي كه خالق در آن زندگي مي جامعه چنين  هم
 ةديگر مقايسه كنيم. در اين خصوص با محور قـراردادن رابطـ   ها را با يك تطبيقي، اين جنبه

ايرانـي بـه    ةمسـلط بـر جامعـ    يو هنجارها ،و تضادهاي اجتماعي ها  نافرد و اجتماع، بحر
رمـان  دانشـور در  خـواهيم پرداخـت.    شده شناسانه از مفاهيم اجتماعي عنوان جامعه تحليلي

مختلفـي از زنـدگي اجتمـاعي زنـان در ايـران و       منظرهايتوانسته است  يسرگردان ةريجز
با اين كشـور   يشكلي تاريخ فرهنگي و اجتماعي را بازنمايي كند كه به يهنجارهاي چنين هم

خوبي توانسته است تغييرات سريع اجتماعي و فرهنگـي   پور هم به گره خورده است. رواني
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 . مقدمه1

ويژه در رمان معاصر فارسي، توجه بـه مفـاهيم اصـلي در     به ،مسلماً در ادبيات معاصر ايران
فرد و اجتماع، هنجارهاي اخالقي مسـلط در جامعـه، قـدرت     ةحيات اجتماعي ازقبيل رابط
ترديد  و بسياري امور ديگر از اهميت فراواني برخوردار است. بي ،سنت و مردساالري كهن

شـناختي و   هـاي روان  ي امروز ايران، جـدا از پيچيـدگي  ها  ناتوجه به چنين مفاهيمي در رم
تـوان ازخـالل    نيـز هسـت. درواقـع مـي     يفـرد  بيني منحصـربه  ي، حامل جهانختشنا جامعه

سـيمين دانشـور و منيـرو     چـون   هـم وري ي نويسندگان مشهها  نابازخواني و بازشناسي رم
هاي  تنها ساحت كه از نسل نويسندگان بعد از عصر مشروطيت در ايران هستند، نه ،پور رواني

بلكه ازخـالل آن بـه درك    ،درحال گذار ايران را مشاهده كرد ةگوناگون و گاه متضاد جامع
 يافت.  تري از وضعيت ادبيات معاصر ايران دست روشن
ميـان زبـان روزمـره و قهرمانـان زن      ةرابطـ  درتـرين هـدف ايـن تحقيـق      ترديد مهم بي
، هـا   ناتوانـد ابـزاري بـراي بيـان بحـر      پور نهفته است. زبان مـي  ي دانشور و روانيها ناداست

ايران باشـد و قـادر اسـت ازخـالل       ةو الگوهاي فرهنگي و سنتي مسلط بر جامع ،هنجارها
ي ايـن دو زن  هـا   نارو، مـا در تمـامي داسـت    ميان آدميان را تشريح كند. ازايـن  ةرابط كلمات
 ةهاي هويتي زنان داسـتان هسـتيم كـه عمومـاً از جامعـ      نويس شاهد بازنمايي آسيب داستان

 سعي درزبان و درقالب داستان،  ةواسط به ،اند و نويسنده بار ريشه گرفته مردساالر و خشونت
  ها داشته است. هاي اين آسيب اهها و خاستگ ريشه كاويدن

جامعــه و ادبيــات و نيــز اشــاره بــه مفهــوم  ةدر ايــن مقالــه، ضــمن بررســي رابطــ
هاي ميـان   درحال تحول ايران و البته چالش ةفرد و جامع ةشناسي ادبيات، به رابط جامعه

 كوشـيم  ميبراي درك اين تحوالت،  پردازيم و، ميي معاصر ها  ناسنت و مدرنيته در رم
لوسـين   شـناختي  جامعه ةرا براساس نظري كنار آتش يكولو  يسرگردان ةيرجزي ها  نارم

اين منظور عناصـر گونـاگون    به. كنيمطور بررسي تطبيقي  و همينوتحليل  گلدمن تجزيه
 براسـاس دهيم. سپس  محتوا و ساختار هر دو رمان را موردبررسي قرار مي ةدهند تشكيل
 هـاي هنـري   فاعل آفرينشو نگري،  ساختار معنادار، جهانگلدمن يعني  ةهاي نظري مؤلفه

شـناختي   هنجارهاي جامعه براساسهاي هر دو رمان را  مؤلفهو سپس  كنيم ميتحليل را 
ي هـا   نابازنمايي بحـر  ةدرنهايت با رويكردي تطبيقي تالش خواهيم كرد نحوكاويم.  مي

 در آثـار مـدرن   يسنتي به صورت يديگر فرايند گذار جامعه از صورت اجتماعي و ازسوي
 .اين دو نويسنده را بيان كنيم
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شده است. براي  انجامهاي گوناگوني  ي ذكرشده پژوهشها  نابررسي و تحليل رم براي
بررسي سير تحـول سـبك سـيمين    «)، در پژوهشي با عنوان 1392نمونه محمدي شكوري (

، معتقد است »ساربان سرگردانو  ،يسرگردان يرةجز ،سووشون ةگان ي سهها  نادانشور در رم
تـا   1348هاي  دهند كه در فاصلة زماني سال را تشكيل مي يا هناگ درمجموع سه ها  نااين رم
كه طـي ايـن دوران تغييـرات بنيـادين در شـرايط فكـري،       جا  آنشده است. از منتشر 1380

رات را در تـوان انعكـاس ايـن تغييـ     داده است، مـي  و سياسي ايران رخ  ،فرهنگي، اجتماعي
 براساسنوسانات سبكي نويسنده مطالعه كرد. در اين پژوهش نثر سيمين دانشور در هر اثر 

و  شـده طـور مسـتقل بررسـي     و بالغي به ،اي در سه الية واژگاني، نحوي شناسي اليه سبك
  است. گرفتهمباحث ايدئولوژيك ذيل هر اليه قرار 

 صورت گرفتهاي متعددي  پژوهش شتاده ةپور در ده ي منيرو روانيها  ناداست ةدرزمين
نـويس   زنـان داسـتان  سـاير  ي وي و هـا   ناهاي داست ها و خصيصه كه بسيار خوب به ويژگي

نقد و بررسي آثار «) با عنوان 1383فر ( توان به پژوهش رامين نمونه مي ازبابپرداخته بودند. 
) بـا عنـوان   1388قـديمي (  ةو نيـز رسـال  » پور و بازتاب رئاليسـم جـادويي آن   منيرو رواني

 تيـان نجابو پـژوهش  » پـور  كوتاه منيرو رواني ةپردازي در يك رمان و دو مجموع شخصيت«
غزالـه  و پـور،   ها و نقد زنان در آثار سـيمين دانشـور، منيـرو روانـي     جلوه«) با عنوان 1387(

 هـا   آندر اند كـه   شده هايي نيز منتشر بر اين آثار، مقاالت و كتاب اشاره كرد. عالوه» زاده علي
مقاالتي از نيكوبخت و  ، مثالًشده استپور بررسي  اغلب وجوه و عناصر داستاني آثار رواني

  ).1377( يرعابدينيمو )، 1376)، دستغيب (1384نيا ( رامين
 

 . مباني نظري تحقيق2

 شناسي ادبيات جامعه 1.2
 ةكه بر رسان ،عنوان هنر ادبيات نيز بهاند؛  طور پيوسته بر هم تأثير متقابل داشته هنر و جامعه به

است، در چنين رابطه و تعاملي با جامعه قرار دارد. رابطه و تعامل ميان جامعه و  زبان استوار
تحليل و بررسي اثـر  با دهد  نشان مي ،ديگر متقابل اين دو بر يك يرتأث چنين  همادبيات آن، و 

برخاسته اسـت نتـايج بسـيار متعـدد و     اي كه از آن  جامعه ادبي درون چهارچوب و ساختار
ـ   حال درمورد جامعه درعين و بازخورد آن اثر و ،اي درمورد ساختار، محتوا پيچيده دسـت   هب

 ،و جامعـه  ياتادب تعامل يو بازخوردها ،مطالعاتي، مفاهيم ةگستردگي حوز براساسآيد.  مي
 مشغول كرده است.خود   شناسان را به هاست ذهن جامعه پژوهش در ادبيات اجتماعي سال
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طـور   طور ماركس و انگلـس بـه   انديشمنداني چون مادام دوآستال و ايپوليت تن و همين
را  هـا   آنو بـازخورد   ،ادبيات و جامعه، تقابـل  ةرابط ةپژوهش درزمين جو و و مند جست هدف

نگـاري   و تـاريخ  ،) منتقـد، فيلسـوف  1893 - 1828( ايپوليـت تـن   ،هـا   آندرميان  آغاز كردند.
 .)47، 4: ج 1377شود (ولك  شناخته مي» شناسي ادبيات گذار جامعه بنيان«فرانسوي است كه 

نظرياتش را درباب ادبيـات تكميـل كـرد. او     قومي روحو  زمان روحوي با طرح دو مفهوم 
و  كنـد  ريـزي مـي   و زمـان طـرح   ،نژاد، محـيط  ةتعامل ميان سه مقول براساساين مفاهيم را 

انتشار و دريافت آن اسـت   ةماهيت اثر ادبي و نحو ةكنند تعيين ايت تلفيق اين سه عاملْدرنه
از آداب و رفتـار و خلقيـات   شـمارد   مـي وي ادبيات را انعكاسـي   .)12: 1376(اسكارپيت 
 يكند. سپس عوامل آثار ادبي را در ارتبـاط  مي  زندگيدر آن كه نويسنده  اي زمانهموجود در 

و عوامل تاريخي  ،عوامل فرهنگي را در محيط ،را در نژاد محيطي زيستعوامل  يعنيمتقابل 
مفهوم محيط و  ،تنايپوليت ازنظر  .)23: 1380(عاليي   كند را در زمان تشريح و تعريف مي

 ،عناصر اقليمي و اوضاع سياسي و اجتماعي حاكم بر يك ملت اسـت  ةبوم دربردارند زيست
 و ها ويژگي خوددر  ساكن يها  ناانس به كه است بومي  ـ   طيبه اين معني كه جغرافياي محي

 .بخشد مي اخالقي و ،اقتصادي فرهنگي، هاي شاخصه
، شناختي ادبيات نقد جامعه ةموازات تغيير مفاهيم و عناصر دخيل در حوز ها، به طي سال

، )2000 - 1918نظريات و رويكردهاي متعددي نيز شكل گرفته است. روبرت اسـكارپيت ( 
تن از همكاران خود درمورد جايگـاه و   راه چند هم به ،فرانسوي ةو نويسند ،محقق، خبرنگار

هـاي مهمـي    ارتباط آن با اثر ادبي پژوهش چنين  هم و شناسي ادبيات ارتباط اقتصاد و جامعه
) 1958( يـات ادب يشناسـ  جامعهدادند كه اسكارپيت حاصل كار را در كتابي با عنوان  انجام

سـه   ذيـل هر كـاالي مصـرفي ديگـري     چون  هماثر ادبي  ،هاي وي منتشر كرد. در پژوهش
  ــ   آثار ادبي توليدكننده ةكه نگارند طوري به ،شود و مصرف بررسي مي ،توليد، توزيع ةمقول

است كـه   ناشر سپس است؛ شناختي روان يا ،اخالقي فلسفي، هاي تفسير و ها ايده ةآفرينند
 نهـايي  هـدف  مخاطـب  درنهايـت  دارد؛ را جامعـه  در اثـر  يـك  نشر البته و چاپ توانايي

 كند را تعيين مي ها  آنمشي  بخشد و خط انگيزه مي آنان به است و كننده توزيع و توليدكننده
 .)12 - 9: 1376 (اسكارپيت

پـرداز و فيلسـوف مجارسـتاني،     نظريـه  ،)1997 - 1885جـورج لوكـاچ (  در قرن بيستم، 
اي كـرد و سـپس    تـازه  ةشناسي رمان را وارد مرحلـ  شناسي ادبيات و خصوصاً جامعه جامعه

بـا بررسـي نظريـات     ،شـناس رومانيـايي   وف و جامعهفيلس ،)1970 - 1913(لوسين گلدمن 
 .)9: 1377نظريات خود را تدوين كرد (پوينده  مجموعه ها آنو اتكا به  لوكاچ
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 هريك باختين يليميخا و كوهلر اريش چون  بر لوكاچ و گلدمن، متفكران متعددي عالوه
 شناسـي  جامعـه نـد.  ا داشـته  سزايي هب سهم رشته اين شكوفايي و گيري شكل در خود سهم به

 شناسي زبان به كه است ادبي علوم اوج ةنقط طرف ازيك اي رشته ميان يدانش عنوان به ادبيات
. دارد تنگاتنـگ  ارتبـاطي  تـاريخ  و اجتماعي علوم با ديگر ازطرفي و شود مي مرتبط فلسفه و

و شـيلر   ،سمـارك  هگـل،  كانت، فلسفي عقايد به باتوجه رشته اين مباني و اصول از بسياري
 .)50 - 43: 1379شكل گرفته است (كوثري 

 ،لوسين گلدمن، رمان رئاليستي است چنين  همرج لوكاچ و ونظر جازترين نوع رمان،  مهم
. ادبيات داستاني كند ميامكان بازنمايي درست واقعيات اجتماعي را براي نويسنده فراهم  زيرا
هاي آن در زمـان حـال رخ   رويـداد نمايانـد كـه گـويي     گرا خود را چنان به خواننده مي واقع
توانـد   راسـتي مـي   ع است، بهگرا، اگرچه خالف واق هاي ادبيات داستاني واقعرويداددهند.  مي
ممكن است واقعي باشـند يـا حتـي     ها  نايا مك ،ها، اتفاقات وقوع بپيوندد. بعضي شخصيت به

از رمان  مثالًاي دور يا نزديك، به واقعيت بدل شوند.  هاي درون رمان، در آيندهرويدادبرخي 
اش نبود،  ي نويسندهچيزي بيش از تخيالت غن اثر ژول ورن، كه در زمان نگارش تا ماه ينزم

ماه يـا حتـي    ةفضانورد آمريكايي، بر سطح كر ،گذاشتن نيل آرمسترانگ با قدم 1969در سال 
 مردم تبديل شده است. ةبديهي براي عام پذير و تقريباً امروزه به واقعيتي امكان

بيستم جورج لوكـاچ اسـت. وي    ةپردازان ادبيات و رمان در سد ترين نظريه يكي از مهم
خوشـا بـه   «كنـد:   را با لحني شاعرانه چنـين آغـاز مـي    رمان ةينظركتاب مهم خود با عنوان 

 .)15: 1380(لوكـاچ  » هاي ممكـن اسـت   تمام راه ةي كه آسمان پرستاره نقشا هناسعادت زم
درخصـوص رمـان توجـه خاصـي      ،هگل، فيلسوف بزرگ آلماني يلوكاچ در اين اثر به آرا

عصـر   ةحماسـ «نامد كـه در جايگـاه    مي» اي بورژوايي حماسه«دهد. هگل رمان را  شان مين
شـعر  «و » نثـر زنـدگي  «تاريخي متضاد ميان  ةگر دو دور ظاهر شده است و نمايش» قهرماني

 توانـايي،  گـر  نمايـان  شـعري،   ــ   در دوران حماسـي  ،هگـل قهرمانـان   ةعقيد است. به» قلب
 »گـري  قهرمـاني « از هگـل  منظور البته .بودند شان جامعه يها  ناانس استقالل و ،خودمختاري

 نبـود  جامعـه،  آغـازين  وحـدت « از تمثيلي اصطالح اين بلكه ،نيست ورياجنگ و شجاعت
 و اسـتقالل در رفتـار و كـردار     طـور كـه اراده   درست همان ؛است» رد و جامعهف ميان تضاد

 اسـت قهرمانان آثار هومر، شـاعر اسـاطير يونـان باسـتان      چون  همبازتاب قهرماني حماسي 
 .)349: 1377(پوينده 

اجتماعي جانشين قهرمـان حماسـي در حماسـه     ةطبق در رمانْ ندلوكاچ و گلدمن معتقد
شكل سرگذشت يك فرد از  بهرمان  ةترتيب مسائل طبقات اجتماعي در عرص شود. بدين مي
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 كه در دنيـاي واقعـي   حال درعين ،رافا معتقد استشود. ميشل ز اجتماعي بيان مي ةفالن طبق
نمـاي جامعـه اسـت     تمـام  ينـة آفـرد   فرد محصول نهايي جامعه اسـت، ظـاهراً در داسـتانْ   

 .)52 - 51: 1368  (زرافا
بنا شده است. درواقع  ها  آنهاي ماركسيستي  شناسي ادبي لوكاچ و گلدمن بر آموزه جامعه

اي است كه اثر  آن با جامعه ةپرداز توجه به محتواي اثر و رابط اين دو نظريه ةترين مسئل مهم
اين اصطالح  ياتادب يشناس جامعهشود. گلدمن با انتشار كتابي با عنوان  ادبي در آن خلق مي

اي علمي  عنوان شاخه را از مرز تئوري و مفهوم صرف خارج كرد و باعث شد اين مبحث به
  .)15 - 9: 1377(پوينده  شودتر مطرح  وسيع يو در قالب

 
 فرد و جامعه در رمان 2.2

گيرد كه  بزرگ و كليت وسيعي قرار مي ةي رمان، شخصيت در مجموعسشنا ازديدگاه جامعه
رمان تعبير كنيم. شخصيت رمـان درون ايـن كليـت اسـت كـه بـا        ةتوانيم از آن به جامع مي

. شخصيت مانند كند مياي متقابل برقرار  اننده رابطهعناصر ديگر رمان و نيز با نويسنده و خو
رمـان   ةدر صـحن  اي تمامي جهان رمان در تسلط نويسنده است و از خودش هـيچ توانـايي  

 نويسنده. ةتواند نشان دهد مگر با اراد نمي
جانشـين قهرمـان حماسـي در     اجتماعي در رمانْ ةهم لوكاچ و هم گلدمن معتقدند طبق

شـكل سرگذشـت    بـه رمان  ةترتيب مسائل طبقات اجتماعي در عرص شود. بدين حماسه مي
كه فرد در  توان گفت، درحالي شوند. از نگاهي ديگر مي اجتماعي بيان مي ةاز يك طبق يفرد

نمـاي جامعـه    تمـام  ةشخصيت دنياي داستان آينـ  ،دنياي واقعي محصول نهايي جامعه است
 .)52 - 51: 1368است (زرافا 

انديشـه و  «تاجايي است كـه ژان پـل سـارتر معتقـد اسـت      اهميت شخصيت در رمان 
ديگر بيان شـده   ها با يك ازطريق روابط شخصيت كه  ايناي در رمان وجود ندارد مگر  نظريه
 .)92: 1370(سارتر » باشد

ادبي و فلسفي ايـران   ةگلدمن در جامع راه  هم  بهطور لوكاچ  سارتر و همين هايآرا و نظر
كيد سارتر بر اهميت كليـدي روابـط   أو دارد. به اين ترتيب، ت است تهي داشناشدنثير انكارأت

گـواهي   ،قهرمان حماسي)  ـ اجتماعي ةطبق«تقابل تمثيلي  چنين  هم ،موجود در جهان داستان
و  ،هـا  نويسان ايرانـي بـراي انعكـاس خصوصـيات، چـالش      كيد و تالش رمانأت و بر توجه
هاي جامعه در فرازوفرود زندگي و شخصيت و سرنوشت قهرمان داستان در ادبيـات   آسيب

 ويژه در رمان معاصر فارسي است. معاصر ايران به
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ي معاصر ايراني، شخصيت عنصري كليدي است كـه اغلـب راوي   ها  ناو داست  در رمان
» شخصيت اصلي«هاي  العمل تبعيت از عمل و عكس  هاي داستان بهرويدادست. اداستان نيز 

هاي همين شخصيت شـكل   و محدوديت ،ها، كمبودها حول اهداف، اميال، آرزوها، شكست
يابد. به هر ميزان شخصيت داستان پيچيده باشد داستان نيـز پيچيـده    و گسترش مي گيرد مي
آيـد.   تـر بـه سـطح مـي     تر باشد داستان بيش شود و بالعكس به هر اندازه شخصيت ساده مي

ـ  و ،نامـه  اي هستند كه در داستان، نمايش شده ها اشخاص ساخته خصيتدرواقع ش كـار   ه... ب
دهنـد   مـي  انجـام گوينـد و   چه مـي  نيز در عمل و آن ها  آنروند. كيفيت رواني و اخالقي  مي

 .)84: 1380وجود دارد (ميرصادقي 
هنـري   تر از هر قالـب  هاي مهم آن هستند. داستان بيش ها و اشخاص هر داستان پايه آدم

ها وجود خارجي  توان گفت داستان بدون آدم ها و اشخاص سروكار دارد و مي ديگري با آدم
. بنابراين، داستان بدون شخصـيت  استناپذير داستان  لذا انسان جزء جدايي .نخواهد داشت

ي ديگري ها  ناو داست نامه مرزبانيا  دمنه و  يلهكلي ها  ناحتي در داست .كند ظهور و بروز نمي
شير و خرگوش و گوسفند و ديگر حيوانات نقش انسان  ،اند شده  كه از زبان حيوانات نوشته

هستند، كه گاهي نقش راوي را   نوعي انسان و نوعي تفكر و ايده ةكنند و نمايند را بازي مي
نظـر   شـوند. اگرچـه موجـوداتي غيرواقعـي بـه      و همگي شخصيت محسوب مي ،هم دارند

هـاي داسـتاني همـان مـردم هسـتند كـه        جامعه هستند. شخصـيت  نمادي از افراد ،رسند مي
هـاي   پـس شخصـيت   .اند اند و زندگي جديدي يافته طريقي ديگر وارد جهان داستان شده به

هـا و اعمـال    هـا و صـحبت   خصلت و عادات رفتـاري و از تركيـب نگـاه    براساسداستاني 
شخصيت  ةدربار داستان عناصرشوند. جمال ميرصادقي در كتاب  ي واقعي خلق ميها ناانس

  گويد: پردازي مي و شخصيت
شـوند   نامه و ... ظاهر مـي  اي (مخلوقي) را كه در داستان و نمايش شده اشخاص ساخته
نامند. شخصيت در اثر روايتي با نمايشي فردي است كه كيفيت روانـي و   شخصيت مي

چنـين  كنـد وجـود داشـته باشـد. خلـق       گويـد و مـي   چه مـي  اخالقي او در عمل و آن
داسـتان تقريبـاً مثـل افـراد واقعـي جلـوه        ةهايي را كه براي خواننده در حوز شخصيت

 .)84 - 83: 1380خوانند (ميرصادقي  پردازي مي كنند شخصيت مي

كنـد و   را خلـق مـي   آنشخصيت كسي است كه نويسنده با خالقيت و تبحري كه دارد 
تـرين   مهم«ذهن نويسنده است. ابراهيم يونسي معتقد است:  ةعبارتي كسي است كه ساخت به

تقريبـاً   .شخصيت داستاني است ترين عامل طرح داستانْ تم داستان و مهم ةكنند عنصر منتقل
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جوينـد كـه    هاي داسـتاني يـاري مـي    در گسترش طرح تم خود از شخصيت ها  ناتمام داست
 .)25: 1369(يونسي » اند معموالً انسان

تر از كسي باشد كه در آغاز داستان بوده است. رضـا براهنـي در    متفاوت شخصيت بايد
  گويد: اين مورد مي

شـود موقـع ورود بـه داسـتان از خـود هويـت        عنوان فرد انتخاب مـي  شخصيتي كه به
كنـد و   دهد. با پيشرفت داستان، هر فردي در حوادث شـركت مـي   مشخص نشان نمي

آورد.  دسـت مـي   موفقيت فـردي خـود را بـه    ا باالخرهشود؛ ت درطول زمان دگرگون مي
هايش  همين دليل اعمال و احساس عنوان فرد هميشه درحال تغيير است، به شخصيت به

هـا،   مبهم و ضدونقيض و در تيرگي فرورفته هستند. فرد بـا پيشـرفت قصـه از دودلـي    
ردي كـه  صورت فـ  يابد و به ها نجات مي و ابهام و تيرگي ،ها رنگي به ها، رنگ بافي نقيضه

شـده    نظير يافته است و موقعيتش روشن و انتخاب عنوان موجودي بي هويت خود را به
  .)292 - 291: 1368آيد (براهني  است درمي

الزم اسـت   ،ذهن نويسـنده هسـتند   ةهاي داستاني همگي ساخت كه شخصيتجا  آناز ،اما
زيـرا هرچـه    ،باشـد  هـا   آنتر از  هاي ديگر و حتي بيش آدم ةانداز آنان به ازشناخت نويسنده 

تـر   دادن شخصـيت بـيش   تر درك كند واقعي جلوه نويسنده شخصيت داستاني خود را بيش
  .است پذير امكان
 

 شناسي ادبيات درنظر لوسين گلدمن جامعه 3.2
 ةنظــر در حــوز گــر و صــاحب تــرين پــژوهش پــس از لوكــاچ، معــروف ،لوســين گلــدمن

هاي پنهان و  بخش ها و نظر وي هنوز مرز شود. به شناسي ادبيات و رمان محسوب مي جامعه
گـر   شناسـي ادبيـات وجـود دارد و پـژوهش     بسياري در قلمرو مطالعاتي جامعه ةنشد كشف

علمـي بـا سـاختاري محكـم و      يخود را به روشـ  دباي منظور كشف اين زواياي نهفته مي به
وي معتقد است رمان تـاكنون بـه چيـزي     .)19: 1381(گلدمن  اي غني مسلح كند نامه شيوه

شناسـي   محدود بوده است و جامعه شبيه به گزارشي از عوامل و حوادث اجتماعي در زمانْ
اجتماعي (رمان يـا داسـتان) توانـايي     ةنام است كه اين وقايع رسيدهنتيجه به اين ادبيات نيز 

 .)27: 1381خود را داشته است (گلدمن  ةبازتابش جامعه و زمان
به ايـن نتيجـه    است توانسته فقطشناسي ادبيات  ديگر گلدمن معتقد است جامعه سخن به

بعد از آن، آفرينشي فردي  ،اي اجتماعي است و اول پديده ةوهل برسد كه رمان يا داستان در
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ي اسـت  ينـد آفـرينش جمعـ   اشود؛ رمان محصـولي ادبـي و تاحـد زيـادي بر     محسوب مي
 .)66  (همان:

تـرين   روشي است كه بتوانـد بـين فـرم ادبـي رمـان و مهـم       و  دنبال يافتن راه گلدمن به
. كنـد برقـرار  پيوندي معنـادار  گر آن است،  كه اين فرم ادبي بيان ،هاي زندگي اجتماعي جنبه
ارتبـاطي)   ةنوعي كانال و جـاد  اي (به رسد كه در آن نويسنده واسطه به وضعيتي مي رو ازاين

نگري يك طبقه يا گروه اجتماعي، با گذر از درون نويسنده،  خواهد بود؛ به اين ترتيب جهان
 شود. تبديل مي متني ادبيبه 

رسـالت و هـدف منتقـد     ،دهد با تأمل در ساختار و وضعيتي كه گلدمن شرح مي ،اكنون
 حليل مـتن، همـواره در  جاي ت به ،يابد شود؛ اكنون او وظيفه مي درقبال متن ادبي دگرگون مي

 انـد  كردهحدي غني  ها و طبقات اجتماعي باشد كه ذهنيت نويسنده را به جوي گروهو جست
بيني گروه اجتمـاعي   تواند جهان فارغ از هرگونه ممانعت و تشويش ذهني و روحي، مي ،كه

و درك كند و به درون جهان تخيلي و هنري اثـر ادبـي منتقـل     ،خاصي را مشاهده، دريافت
اسـت بـه    در اين وضعيت، رماني كه نويسنده نگاشـته كه، د. هرچند بايد خاطرنشان كرد كن

شـناختي اثـر ادبـي در آن ديـده      كه غناي زيبـايي  يابد ميبعدي تقليل  معنايي و تك متني تك
 بـا  ،اسـت. گلـدمن   فرهنگـي  هـاي  آفـرينش  فاعل ةمهم ديگر گلدمن دربار ةنظري شود. نمي

بيني يك جمع  بلكه جهان ،هاي فرهنگي و هنري را نه يك فرد صراحت تمام، فاعل آفرينش
شـود. او   اي عرضـه مـي   دست يك فرد با انسجام و شكل هنري ويژه به سرانجامداند كه  مي

طبقـات اجتمـاعي و    ةمسـئل  كيسـت واقعـي اثـر هنـري     ةدرمقابل اين سـؤال كـه آفريننـد   
داند كه  اجتماعي مي ةهمان طبق ةكند و نويسنده را نمايند ساختارهاي اجتماعي را مطرح مي

 دليل به آن طبقه گرايش دارد. هر  از آن برخاسته است يا به
خـاص اسـت.    ةبيني آن طبقـ  جهان ةدهند آفريند نشان صورت اثري كه نويسنده مي دراين

 چون همتر از آن،  هاي يك گروه اجتماعي يا گروهي بزرگ نظر گلدمن، تفكرات و برداشت به
اي مشخص از تاريخ، همواره درحال تكامـل و پيشـرفت    مردمان يك كشور در برهه ةانديش
 نامد. مي» نگري جهان«گروه اجتماعي را گلدمن  ةاين انسجام در فكر و انديش .است

نويسنده و شاعر در آفرينش فرهنگي تابع نيات همين طبقات اجتماعي است. او جهـان  
بلكـه واقعيتـي تخيلـي     ،كند واقعيت ندارد خلق نمياي در  انتزاعي و خيالي را كه هيچ ريشه

اي اسـت   عرصه اين واقعيت اجتماعي .آفريند كه نسبتي مستقيم با واقعيت اجتماعي دارد مي
كند و فقط فرم هنري رمان است كه اين واقعيت صـريح   كه نويسنده پيرامون آن زندگي مي

 كند. شناختي تبديل مي اي زيبايي اجتماعي را به پديده
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نگـري يـك    شود كـه جهـان   اي تبديل مي ديدگاه گلدمن به واسطهازنويسنده ترتيب  بدين
 ةكند. اگر اين نظرگاه گلدمن را بپذيريم، وظيف طبقه يا گروه اجتماعي را به متن ادبي منتقل مي

جوي و جست جاي تحليل متن همواره در شود. او بايد به منتقد درقبال متن ادبي دگرگون مي
كشـف   اينوجود. بـا انـد  كردهاي باشد كه ذهنيت نويسنده را غني  بقات اجتماعيها و ط گروه
تقليـل آن بـه متنـي     درون جهان تخيلي و هنري اثر ادبي بيني گروه اجتماعي خاص در جهان
 گيرد. مي شناختي اثر ادبي را ناديده بعدي است كه غناي زيبايي معنايي و تك تك

» ساختار معنادار«كند  از آن استفاده مي هايش مكرراً اصطالح ديگري كه گلدمن در نوشته
كند و ميـان اجـزا و    بر وحدت اجزا در يك اثر تأكيد مي كه  اينبر عالوه ،است. اين اصطالح

بازتابانـدن   ةمعناي ساختار دروني اثـر در نحـو   به ،دهد اي متقابل را نشان مي كليت اثر رابطه
نگري فالن طبقـه يـا گـروه اجتمـاعي      جهان كه  ينابيني مستتر در آن نيز هست؛ يعني  جهان

 جهان تخيلي متن تبديل شده است. ةچگونه در اثر ادبي به عنصر سازند
اين بحث نيز درواقع همان نمايندگي اثر ادبي از ايدئولوژي خاص يك گـروه اجتمـاعي   

گرايي تكويني بيان شده اسـت. ايـن مفهـوم     است كه به زباني ديگر و با اصطالحات ساخت
ادبيات و فلسفه، در سطوح مختلف، بيان نوعي  گويد ميريشه در ديدگاه ماركسيستي دارد كه 

ها اصول و مقوالتي اجتماعي هسـتند و نـه فـردي و شخصـي.      بيني بيني است و جهان جهان
اي واقعيت اجتمـاعي كـه بـه    ساختاره ةبنابراين منتقد بايد از محتواي متن فراتر برود و دربار

  .)116- 113: 1377دنياي اثر ادبي راه يافته است تأمل كند (سلدن و ويدوسون 
 

 اثر سيمين دانشور سرگرداني ةجزير. رمان 3
ها سكوت در تابستان  عنوان كتابي است از سيمين دانشور كه پس از سال يسرگردان يرةجز

ردرگمي دختر جوان دانشجويي است حكايت س يسرگردان يرةجزمنتشر شده است.  1372
 ةكه در خان ،بيند. او اش خود را در چند عرصه مجبور به انتخاب مي كه در مقطعي از زندگي

كند، نام پدري را بر خود دارد كه در جـواني گويـا در راه    مادربزرگ پدري خود زندگي مي
از  دور بـه  ،كـه  دارد مادري را بر زنـدگي خـود   ةهواداري از مصدق كشته شده است و ساي

جويي را مركـز توجـه خـود     طلبي و لذت عشرت ،سياسي يا تفكر اجتماعي ةهرگونه انديش
 قرار داده است. در محيط درس و بحث، استاداني چون سيمين دانشـور و مـاني الگـوي او   

 ةزمينـ  مـردي بـا پـيش    مـراد د. ندو مرد در زندگي او وجود دار عاطفيو در زندگي  هستند
مند  مسلك و ثروت سليم مسلماني عارف ،درمقابل او ،چريكي است و و اسيهاي سي فعاليت
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كه در اين ميدان سرگردان اسـت، در   ،»هستي«ست. احال ضد رژيم سلطنتي هم  كه درعين
كوشد (حداقل ناخودآگاه) پيوندي ميان نوع زندگي پـدر و مـادر    پايان اين جلد از رمان مي

كنـد. هرچنـد    خود انتخاب مي ةرا براي زندگي آيند سان سليم براي خود پديد آورد و بدين
 خواهد. محدود مي يعنوان انسان و زن سليم او را به

آفريند از خصوصـيات   ريزي رمان موفق است و داستاني كه مي سيمين دانشور در طرح
هاي واقعي در دوره و زمـان   بر وقايع مشخص اجتماعي و شخصيت  گرا با تكيه واقع يرمان

هاي رمان وارد داسـتان   عنوان يكي از شخصيت خود را به چنين  همار است. او خود برخورد
ايجاد كشش داسـتاني چنـدان    درحال  افزايد. درعين كند و از اين راه بر جذابيت كار مي مي

اسـت  آگاه و باتجربه، در پرهيز از درازگـويي نتوانسـته    اي عنوان نويسنده به ،موفق نيست و
وار،  كـه نمونـه   جا  آناند و  نشده  ميزان پرداخت  هاي رمان او به يك شخصيتياب باشد.  كام
ارزيابي  ةشوند، از پشتوان اجتماعي مطرح مي و عنوان نمايندگان برخي از جريانات فكري به

هـاي   گرچه موفق شده است شخصـيت  ،مند نيستند. دانشور كافي بهره يجانبه و شناخت همه
هـاي   بيافرينـد، در پرداخـت شخصـيت   » عشرت مامان«و » انج خانم«زنده و پرخوني چون 

از اسـت  رو بوده (يـا كوشـيده    روبه ها  آناجتماعي و سياسي  ةكه با وجه جا  آنويژه  ديگر به
سـان ايـن    طرفي را نگه دارد و بـدين  جانب بياست اي به آنان بنگرد) نتوانسته  چنين زاويه

هـايي   انـد شخصـيت   سوق داده است. چنين بودن بعدي جانب تك ها را به گروه از شخصيت
 احمد. چون مراد، سليم، و حتي سيمين دانشور و جالل آل

و  ،داري فرهنـگ، هويـت، اخـالق، مـردم     ي سيمين دانشور نشاني از سـنت، ها  نادر رم
بيني  ها جهان اين ويژگي ومرزوبوم است اين  شود كه مطابق با روحيات مذهب مشاهده مي

با روش مخصوص به خود، بين سنت و تجدد  ،يشها  ناكشد. او در رم يرخ م نويسنده را به
و آگـاهي اجتمـاعي را    ،و هرگونه پيشـرفت، تجـدد، توسـعه، فنـاوري     كند ميآشتي برقرار 
و فرهنگ ايراني و اسـالمي باشـد.    ،پذيرد كه در تعامل با سنت، مذهب، آيين درصورتي مي

سـاز تحقيقـاتي    تحوالت سياسي و اجتماعي و انسان معاصـر زمينـه   درموردديدگاه دانشور 
 آثارش شده است. ةگسترده دربار

 

 سرگرداني ةجزيرتاريخي   ـ  شناختي هاي جامعه جنبه 1.3
هـاي ملتهـب قبـل از انقـالب      اجتمـاعي سـال    ـ  ، واقعيات سياسيسرگرداني ةجزيردر رمان 

 ةجزيردر هاي آغازين انقالب تا آغاز جنگ ازديد يك زن تصوير شده است.  اسالمي و سال
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است. اين رمان بـا   شده، از زباني نمادين استفاده آندر بررسي عمومي و تاريخي  ،سرگرداني
خواب هستي،  ةوسيل ن بهو عرفا ،بيان مفاهيمي فراگير چون مذهب، خرافات، باورهاي عميق

دنبال نقد اوضاع ايرانيان است و بـه   ... به و ،اش، مراسم نوروز نامه اش، نمايش شعر او، نقاشي
و  ،هـاي سياسـي   تحليل اوضاع ايرانِ قبل از انقالب، افكار رايج و متفاوت، تضـاد و تنـاقض  

 .پردازد مي ها) شينآبادن هاي خاص (بورژواها و حلبي هاي اجتماعي و گروه هاي طبقه تقابل
پنجـاه و تسـلط    ةاجتماعي ايران در ده ـ   سياسي ةبيان اوضاع آشفت موضوع اصلي رمانْ

فكران و مبارزان سياسـي و   حيرت و سرگشتگي روشن ةينبيگانگان بر كشور است كه با زم
از رمـان  ايـن  ماركسيسـتي پيونـد خـورده اسـت. در      يبين عرفان اسالمي و آرا ترديد آنان

 .)29: 1386 وري خاتونبانينو  يقباداشارات نمادين بسياري استفاده شده است (
هاي تمثيلي وجـود   نام شخصيت اصلي رمان، جنبه چنين  همدر نام رمان و  ،از همان آغاز

هاي اجتماعي اشاره دارد و درطـول داسـتان، بـا معرفـي      ساماني هطور ضمني به ناب دارد كه به
هـا   ها تضاد طبقاتي ميان ايـن شخصـيت   ها و آسيب سرگشتگي ةهاي مختلف، ريش شخصيت

 .شود ميمعرفي 
عنـوان زنـي جـوان ميـان      هسـتي بـه  در آن همان دنيايي اسـت كـه    »جزيرة سرگرداني«

 هـاي  درخواسـت متفـاوت و   زندگي كـامالً  ةهايي با عقايد و شيو ها، و آدم امكان ها، انتخاب
و درواقـع هسـتي او را    ،حضـور، وجـود   ها اين احاطه شده است و دارند اومختلفي كه از 

 اند. سرگشته و پريشان كرده
نقش كليدي كه در پيشـرفت داسـتان دارد در جايگـاه مفهـوم      ةواسط شخصيت هستي به

هسـتي   در تمام لحظات گيرد؛ خط روايي رمان تقريباً گلدمن قرار مي ةنظري» ساختار معنادار«
 ديگـر  بـا  همواجهـ  بـا   به اين ترتيب در هر مرحله كند. را كه شخصيت اصلي است دنبال مي

 وجـود  بـه  را هـايي  موقعيت و حوادث هايش، تصميم و ها انتخاب با و داستان، هاي شخصيت
 مختلـف  ياجزا حال، درعين. دهد مي شكل داستان  و خط اصلي روايت به دركل كه آورد مي

 هسـتي  خواسـتگار  كـه  شخصـيتي  دو ماننـد  ،ندارنـد  هم با سنخيتي گونه هيچ كهرا  داستاني
 طبقات كه  جايي همان يعني ،رمان دنياي به ترتيب اين به .كند مي مرتبط ديگر يك به ،هستند

 بخشد. پارچگي مي يك ،پردازند ديگر به تقابل و واكنش مي مختلف جامعه در آن با يك
تنـاقض عقيـده و ايـدئولوژي ميـان طبقـات       ةواسط به يسرگردان ةيرجزدر دنياي رمان 

انـد شـكاف عميقـي ايجـاد شـده اسـت و        ديگـر قـرار گرفتـه    اجتماعي كه در تقابل با يك
بـه   راجـع ديـدگاه هسـتي    چنـين   همدهد؛ زندگي و  مي ثير قرارأت نگري هستي را تحت جهان
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. كننـد  مـي متحـول   تضادهاي طبقاتي موجود در دو نسـل و در دو مرحلـه كـامالً    راجهان 
انـد   اين شـكاف دوپـاره كـرده    بازندگي شخصيت اصلي (هستي) را  هايي كه در رمانْ نسل

متفـاوت هسـتند.    ةنسـل پـيش از هسـتي، از دو طبقـ     ةدرابتدا پدر و مـادر هسـتي، نماينـد   
 .اند متناقض برخاسته ةز دو طبقدارند نيز ا حضورازديگرسو، مردهايي كه در زندگي هستي 

گيرنـد؛   ديگـر قـرار مـي    اي و درمقابل يك دودسته يان در تقابلهاي رم تمامي شخصيت
اجتماعي هستند كه سيمين دانشـور ميـان    ةگر يك قشر و طبق ها نمايان هركدام از اين دسته

گذرانده است. حضور سيمين دانشور در رمـان نيـز در همـين    روزگار يي ها  ناچنين انس اين
كـه شخصـيت داسـتاني هسـتي در جهـان رمـان       تواند تعبير شود. به اين ترتيـب   مي زمينه

 شود. انعكاسي از شخصيت واقعي دانشور در دنياي واقعي محسوب مي
 
 در سطح توصيف سرگرداني ةجزير 2.3

ارچوب بافت متن ازلحـاظ كـاربرد جمـالت، ربـط     هشناخت متن در چ منظور از توصيف
اسـت. در ايـن رمـان     و كاربردهـاي اسـتعاري   ،آيي واژگان نشيني و هم هم ،منطقي كلمات

و تضـاد   ،آيي واژگان نشيني و هم متغيرهايي وجود دارد كه ازلحاظ انتخاب نوع واژگان، هم
دهد. پس از بررسي رمـان در ايـن سـطح،     نگرش ايدئولوژيك نويسنده را نشان مي معنايي
 گفتماني تحليل خواهـد شـد.   ةهاي اين كاربرد ازنظر پيوند معنايي و رابط ترين شاخص مهم

نشيني واژگان)  معنا (هم در اين بخش كاربرد واژگان متضاد (تضادهاي معنايي) و واژگان هم
شناسـي   شـود. ازلحـاظ نشـانه    هاي استعاري واژگان در ساختار جمالت بررسي مـي  و جنبه

كـه   ،عنوان، نويسنده در اين رمان از پادگفتمان استفاده كرده است. او درمقابل گفتمان حاكم
خواند، رمان را بر محور سرگرداني انسان ايراني قـرار داده و بـر آن    ثبات مي ةرايران را جزي

سـرگرداني   ةجزيـر : «گويـد  مينهاده است. نويسنده در اين مورد  »سرگرداني ةجزير«عنوان 
 زد يثبات و آرامش كه شاه از آن دم مـ  ةجزيراسمي بود كه از همان ابتداي كار در مقابله با 

بـا چنـداليگي    ،»سـرگرداني  ةجزيـر «). نـام  534 - 525 :1383(مهـرور  » انتخاب كرده بودم
ثبـات را   ةسياسـي خـود، هـم رؤيـاي جزيـر      ةزمين در پس ،اي است كه اش، استعاره معنايي

كنـد كـه گورسـتان     نمك اشـاره مـي   ةزاري در درياچ شن ةگيرد و هم به جزير سخره مي به
در بافتي  ،دركنار هم و دور از هم اجساد وهاي  از جمجمهمبارزان سياسي است و پر است 

 كند. تر، به حيرت و سرگرداني اشاره مي كلي
شخصيت اصلي داستان (هستي) است كه هم نماد ايـران   اين سرگرداني ةترين جلو مهم

هاي  ايده اسيرهاي چهل و پنجاه؛ جواناني  است و هم نماد سرگرداني جوانان ايراني در دهه
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ديدنـد   وپـاگير مـي   حال دست هاي ديني و ملي را مفيد و كارآمد و درعين متفاوت كه سنت
 ).1386 نوري خاتونبانيو  ي(قباد

 دهد: باره چنين توضيح مي دراين گردون ةدانشور در مصاحبه با نشري

طـرف    يـك  هستي ميان مادربزرگ و سيمين و اسـتاد مـاني كـه هركـدام پـايش را از     
... بسيار گيج  است؛ ميان عشقش به سليم و مراد هم سرگردان استكشند سرگردان  مي

كه داستان در تهرانِ  اول اين :ام چند مسئله را درنظر داشته سرگرداني ةجزير... در  است
هـاي معمـولي و    هـا آدم  كه شخصيت سرگردان اتفاق بيفتد كه كار آساني نبود، ديگر آن

و در نمادها و فضـاها يـك    ها  آنس كند و در را لم ها  آنضدقهرمان باشند كه خواننده 
 ).920: 1383دانشور مشاهده است ( حالت سرگرداني قابل

در عشق،  ؛شود چيز ديده مي هاي نمادين شخصيت او در همه سرگرداني هستي با مدلول
  ... و ،گرايي سياست، حزب

ملكـي و  دوسـتم و هـوادار خليـل     كنم چپِ انسان گاهي فكر مي .پاطي هستم من قاطي
قول شما  احمد و به كنم به قدرت تحرّك مذهب معتقدم و پيرو جالل آل گاهي فكر مي

كـنم تنهـا بـه هنـر رو بيـاورم، بـا برداشـت درسـت          ديناميزم مذهبي. گاهي فكـر مـي  
 ).87: 1372دانم (دانشور  نمياجتماعي، اما چه برداشتي درست است؟    ـ  سياسي

گـذارد. در ايـن    نمـايش مـي   اي ديگر به صحنه درزيبايي  اين سرگرداني را دانشور به
بيژن  .كند صحنه، بيژن (نابرادري هستي) راننده است و هستي مسير را براي او تعيين مي

موازات تپه پيچيد. باال رفت، پايين آمد، عقـب   نمايي هستي به يك خيابان فرعي به با راه
عاقبـت توقـف    .سـربااليي  درپيچ، سـرازيري،  زد، جلو رفت، به چپ، مستقيم، پيچ، پيچ

كلي گم شديم. كاربرد آهنگين كلمات  كرد. دست روي فرمان ماشين زد و گفت حاال به
هنگـي  آ و پـايين، ضـرب   ،سيالبي يا دوسيالبي، مانند راست، چپ، پيچ، بـاال، جلـو   تك

شـود. ايـن    ختم مـي  يكند كه با عبارت توقف كرد به سنگيني عظيم خاص را ايجاد مي
تر از آن  از تالش براي شناخت وجود است كه هستي پيش كشيدن دستتوقف و همان 

  سخن گفته است.
 
 فكري ي روشنها ناو جري ،گرايي ايدئولوژي، حزب 3.3

هاي حزبي و ايدئولوژيك قبل از انقالب در اين رمان برجسته است. سيمين دانشور،  گرايش
ي هـا   نا، جريـ اسـت  بـه ايـن موضـوع پرداختـه     گـردون  ةكه در مصاحبه با نشـري  چنان  هم
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 هـا   نااز اين جريـ  بسياريازنزديك شاهد  كه اينكند و معتقد است با ايدئولوژيك را نقد مي
چـون هركـدام خودشـان را مسـتقل از مـردم       ،ندارد ها  آنگرايش و اعتقادي به  است بوده
 ةو مرتضـي نماينـد   ). مراد1383 مهروركنند ( ميبينند و در رفتارشان بدون انديشه عمل  مي

در ترسـيم   ،دنبالِ اصالحِ وضـعِ موجـود هسـتند. نويسـنده     بهاند كه  فكران اي از روشن طبقه
 را كند كه خواننـده آنـان   اي فراهم مي گونه رزمانش، مقدمات را به سيماي انقالبي مراد و هم

رو  بـه  مورد مـراد رو بد روا دارد. در رمان با چنين تعابيري در ةانديش شانحق درطعن كند و 
اسـت؛  وخروش؛ مرادي كه انگار هميشه سر آتش نشسـته   هستيم: مراد، اين جوان پرجوش

جـا هـم    . ايـن شبيه مراد را در وطن اول ديـدم « :گويد ميپرداز رؤياساز. زن استاد  مراد خيال
سياسـت   خـوبش اسـت. آخـرش بـا     ةباف كلم ... خيال ليستآ ه... در هوا هستند. ايد ديدم

يـواش بيـدار    اگر زن سليم شدي، قلبت را يواش .دنكن بدبخت مي  د و خانوادهنكن ازدواج مي
 ).71: 1372(دانشور  »كردي

كه با نام مستعار پوريا مغزِ متفكرِ گروه  ،مراد جالب است. او ةانداز شخصيت سليم هم به
ه با دختري بيرون ك آن سياسي است، براي ةهاي مختلف و طراح مبارز رابط جناح و انقالبيون
ــه ن ــوان   ااز خان ــتي او را پهل ــرد و هس ــازه بگي ــادرش اج ــد از م ــورد، باي ــار بخ ــه و  ه پنب

رسد بايـد   نظر مي داند. سليم در انگليس تاريخِ اديان خوانده است و به مسلك مي كيشوت دن
ر بـا  افتد و بـا يـك   دام مي تجربه به يك دختر كم ةانساني پخته و مجرب باشد، اما با دو جمل

هـا دختـري كـه     فهمد كـه ميـان ده   هاي او، مي خواني رغم تمام مخالف صحبت با هستي، به
اســت گشــته  هســتي همــان اســت كــه دنبــالش مــي اســت مــادرش بــه او معرفــي كــرده

هـاي موجـود دارد و بخشـي از     ). نويسـنده نگرشـي منفـي بـه ايـدئولوژي     1372  (دانشور
 داند. ها مي سرگشتگي را حاصل اين ايدئولوژي

 

 كولي كنار آتشپور و  . منيرو رواني4

  هـايي كـه   چندين شخصيت زن و مـرد وجــود دارد، شــخصيت   كنار آتش يكولدر رمان 
رونـد. بنـابراين در    كنار مـي  شوند و به هايي از رمان نشان داده مي صحنه در  هركدام  كمابيش

شخصـيت  ايـن  شـود و   پرداخته مي ،اصلي داستان  ، زن »آينه«  بـه شناخت شخصيت جا  اين
شخصـيت   بـر محوريت اين رمان  ، چونشود. درواقع زن موردنظر داستان واكاوي مي يعني

شـناختي   آينه است، بنابراين روند كلي داستان حول محور آينه است و تمام تحوالت جامعه
 شود. بوشهر گرداگرد اين زن تصوير مي
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 يــا بـه    از مــيهمانان   رقصـش   ر، درازايكولي از كوليان اطراف بوشه يدخترك ،آينه
  ها، مانسي كه نويسنده است او يكي از شب گيرد. در ها پول مي اصطالح خودشان مانس 

.  بدهـد   الزحمـه  حـق   كند به او هايي كـه روايـت مي خواند تا درازاي قـصه خود مي  را به
ن قافله او را شديداً تـنبيه آمدهاي مشكوكي به شهر دارد، مردا و  اي كه آينه رفت چندهفته
 ).9: 1378پور  كنند (رواني گذارند و كوچ مي را مي  و او  كنند بدني مي

شـود   راهي شـهر مي ،كند خود پيـدا مـي  در  را  رفتن آينه، بعد از سه روز كه توان راه
زگشـته  تهـران با   بـه   او  يابد چراكـه  اما نشاني از او نمي ،گيرد و پي مانس نويسنده را مي
شـهر آواره و سـرگردان     اسـت در   داده  دسـت  زدن را هـم از  است. آينه كه توان حـرف

نــيز   ،دالل زنــان  ،كند. در اين ميان، با شـكري شود و شب را در ميدانگاهي سر مي مي
 شود. آشنا مي

كاميون است كه آينه را از دست شكري نجات  ةديگر اين داستان رانند  اما شخصيت
راننـده    بـا   راه  هـم   پذيرنـد. آينـه   آينـه را نمـي   هـا   آنرساند و  اش مـي قـافله  و به  دهد مي

 .شـود  آشــنا مـي   ، دانــشجوست   مـريم كـه  ، يعنيبا دختر راننده جا  اينگردد و در  برمي
گيري و  فال  به  ساست. او در شيرازفر زندگي در اين برهه براي آينه بسيار سخت و توان

 وكند   را تميز آنرود تا  اعياني مي  ةخان  به  يك روز كه  اين تـا . پردازد ها مـي خـانه نظافت
 كند. تعريف مي ،خانه صاحب ،داستان زندگي خـود را بـراي نيليجا  در آن

و   سياسـي مـريم  پردازد و ناخواسته وارد گـروه   به آموختن مي  مريم  ةواسط آينه به
از انقـالب   و  شـود  مـي   رمان چند سال جلو كشـيده  ،بعد   بـه  شود. ازايـن دوستانش مي

نـه  (  نويسـنده   رسـد. در همـين سـال اسـت كـه      مــي  1359كند تا به ســال   عبور مي
  كتـاب زنـدگي    درحال نوشتن  كه  يا بلكه نويسنده  ،پور واقـعي يـعني رواني ةنـويسند

عنوان يك فرد سياسي  بيند. حاال آينه به تهران درحال تكدي مي  در  و راا )آيـنه اسـت
  1359سـال   همان  و بعداً در كند ميفروشي هم  كتاب  حتي  او .گردد دنبال مـريم مـي به

صـورت زنـي مــتشخص بـه      رود و درنهايت به هانيبال نقاش مي  آمـوزش نزد  بـراي
يابـد و   را مـي   و قافله  ها را پيدا كند. او پدر وليگيرد ك گردد و تصميم مي بوشهر برمي

را در خـود    پـيش   احساس شـرم ساليان  سويي آينه از . كند مي  افتخار  قـافله نـيز به او
پـس از ديـدار او    ،كـه گويي طي ساليان طوالني منتظر آينه بــوده اســت   ،دارد. پدر

  اي اسـت  تـازه   ةجوي تازه و قصو جستگردد و اين آغاز  تهران برمي  به  آينه . ميرد مي
 .)81: 1390(صفايي و عزيزي 
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 كشيدن هنجارهاي مستقر چالش به 1.4
جامعـه   ةقوانين مردساالران باامان  بي ةترين مضامين اجتماعي در اين رمان مبارز يكي از مهم

است شناسي درپي بازكردن فضايي زنانه  لحاظ جامعه به كنار آتش يكولاست. درواقع رمان 
اش را نقد كند. در اين رمان زن نمادي از اقليتي است تنهـا كـه    تا محيط مردساالر پيراموني

كه زنان در قبرستان نيز از  جز درد و اضطراب و آوارگي نصيبي در اين جامعه ندارد. تاجايي
  نخوابـد حتمـاً آ   مـي  جـا   اينبـار  در امان نيستند. براي هر زني كه اوليـن   مردهمردان دست 

افـروز   ... خواستگاري كه براي گـل  رود سراغ زنان تنها مي  به  كه  اي است افتد. مرده اتفاق مي
امـا انــتظار دارد  ، كند افروز را صيغه مي . كفاش گل مذهبي   اعتقادات  آيد كفاشي است با مي

 . عهده بگيرد مخارج او را زن به

 ... : تا فسخ صيغه دو هفته مانده گفت  مرد
 گفت: اين خونه مال ماست.سحر 

 تونم سرگردون خيابونا بشم. نمي  : ديگه قمر گفت
 افروز گفت: مردي يه اتاق بـگير. گل

 ؟بيارم  كجا  مـرد گـفت: از
 افروز گفت: نـداري بـرو. گل

  ... مـرد گفت: زير سرت بلند شده
 .)145: 1378پور  (رواني

ت كه ازطريق ايجاد موقعيت است كـه  پور يكي از معدود نويسندگاني اس رواني ،درواقع
كشـد. وي اهـل    چالش مي را به ترسوم يك قوم و مل و و آداب ،فرهنگ  ،ها، سنت خصيصه

شدت  اي بيمار و به بلكه در متن داستان است كه ما متوجه وجود جامعه ،نويسي نيست بيانيه
هـايي را   موقعيـت پـور چنـين    . در جاي ديگري روانيشويم ميهاي كهن خود  گرفتار سنت

 كند: گونه تصوير مي اين

 كند: بخشش مي  جلوي راننده ايستاده و با لبخندي طلب  خانه كه صاحب
 ... ... خيالم تنهايي من ـ
 ...  ... زنمه  حـاجي  ،غـريبه نـيست ـ
 ... خوان دوني كه از ما مدرك مي مي ـ

  نمور:  ةخورد ترك   هاي . پله برد هاي محضري باال مي ناچار آيـنه را از پله راننده بـه
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 ريم؟ كجا مي ـ
 بايد صيغه بشي. ،زمونه عوض شده ـ

 . كند مي  آينه گيج نگاهش
  پس كجا بودي؟ ... ايه فهمي چه صيغه ... پس صـيغه هـم نمي  درسـت ـ

 .)164(همان: 

بـه  رود. بـا اعتقـاد    كند و مـي  را رها مي  آينه  ،خبر ، بـي و همين راننده صبح روز بعد
ـ اطـور زيرك  بـه  هـا   نااين داست  در»  كند هدف وسيله را توجيه مي« ي عملكـرد راننـده   ا هن

  شود. تـوجيه مـي
 

 حضور نويسنده 2.4
ترين  هاي ادبي اين رمان حضور پرقدرت راوي در رمان است. راوي مهم اما يكي از ويژگي

هـاي   با شخصيت داستان متني يكي از كارگزاران درون ةمنزل گر اين داستان است كه به كنش
هـا و فرجـام    هـاي آشـكار در كـنش    صـورت مسـتقيم تعامـل دارد و بـا دخالـت      داستان به
شود. او در شمايل  ها مي رفت ها و پي جايي مداوم شخصيت ها باعث تغيير و جابه شخصيت

زيرداسـتاني قـرار دارد، باعـث     ةكـه در اليـ   ،يكي از تأثيرگذارترين عوامل كنشـي داسـتان  
 شود. گريزي رمان ميساختار
  اثـر   مشهود اسـت، ايــن  كنار آتش يكولجاي رمان  كه حضور نويسنده در جايجا  آناز

  اند. ناميده» فراداستان«را  ها  آنگيرد كه  يي قرار ميها  نادر قلمرو داست
آن كامالً روشـن و مشـخص     بودن  ناميم كـه تصنّعي فـراداستان مـي  يك رمان را زماني

عمدتاً قواعد و قراردادهاي داسـتان را آشـكارا درمعـرض ديـد قــرار        فراداستانباشد. 
خالصـه   كنـد.  كاررفته جلب مـي  هاي به و سبك ها  نامخاطب را به زب  دهد و توجه مـي
 ).49: 1387داستان (وارد  ةفـراداستان داستاني است دربار  كه  اين

سـوي حكومـت    گذار به ةدور ةگشتي سرها  ناآشفته و انس ةكه جامع ،يسرگردان يرةجز
هاي زنـدگي   تواند محصول سال ديگر حتي مي دهد، ازسوي مهوري اسالمي را نمايش ميج

پنجـاه بـه    ةچهل باليده و در ده ةنسلي كه در ده ،نسل ما باشد كه در آن سرگذشت هستي
هـاي   آدم حضـور تصوير كشيده شده اسـت. ايـن كتـاب گـزارش      به است، بست رسيده بن

هايي كه در  و آدم ،بودن ديگران نيستند هايي كه حاضر به پذيرش متفاوت متفاوت است، آدم
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را چـه   خواهند بپذيرنـد و آن  ديگران ميرا چه  هرآن ندمجبور چون اند اين ميان گرفتار شده
 اند. خواستند ديگر از ياد برده خود مي
 ةكه در جامع استناني ز ، جزوهستي، مانند كنار آتش يكولشخصيت اصلي رمان  ،آينه

درواقع، اغلب بـدون   ،اما مردساالر، درظاهر، حق انتخاب راه و روش زندگي خود را دارند
گونه آزادي در  روابط اجتماعي، هيچ ةزير پوست درون و در آن آگاه باشند، در ازحتي  كه  اين

شـدن   عاشـق درمورد عشق و  فقطمردساالر  ةانتخاب روش زندگي خود ندارند. زنان جامع
اين عشـق   زيراكند،  حق انتخاب دارند. درنتيجه عشق برايشان اهميت بسيار زيادي پيدا مي

دارد. شايد با زندگي دركنار كسي كه دوستش دارند بتواننـد   ها  آننويد ظهور منجي را براي 
د آمدن امي ها را به سختي ةتري زندگي كنند. به اين ترتيب اغلب هم بيش ةتر و با انگيز آزادانه

آن منجي، حتي اگر عاشق زن هم باشـد، بـاز هـم     كه  اينغافل از  كنند. آن منجي تحمل مي
 ش خواهد بود.ا و آزادي ،مردي است كه صاحب زن، زندگي

رو زنان  اي، در پياده آيي، يخ زده بيرون مي فروشي كتاباي و زيادي، از  غريبه، غريبه
ن را شـا نبود آينـد، مهربـاني بـاهم    هم كتاب زيـر بغـل مـي    ةشان به و مرداني كه شانه

گريزي و از نگاه كساني كه بساط دارنـد و از   مي ها  آنكني، از چشمان  احساس مي
 چگونـه  نشـد،  ديـده  تـوان  مـي  طـور  هچـ  طـور،  هچ ... گذرند گذراني كه مي تمام ره

...  هـا  آدم ةتواند خودش را حتي از خودش پنهـان كنـد؟ كپـه، كپـ     اي مي زاده يآدم
 جمعيت قاطي. بينند مي را تو كه كساني دارند، گويي سخن دهان به چشم كه كساني

 اي زاده شـاه  بـه  تـو  و شـود  مي خسته روز انتهاي در مجاانسر كه جمعيتي شوي، مي
 انگار اما...  ل آسمان نگه داردد در هميشه براي را خورشيد تواند مي كه انديشي مي
 ... اسـت  تـاريكي  كـردن  سامان هب كار در دستي و اند گريخته جهان زادگان شاه تمام

 .)156: 1378 پور رواني(

آگاه است امـا بـاز هـم منطـق را      اين سراب كامالً از، هستي يسرگردان ةيرجزدر رمان 
 مردي متفاوت است خواهان زندگي با اوست:» مراد« كه  ايناميد  چرخاند و به نفع عشق مي به

 هستي گفت:
 گذارم. كند. اگر نكرد خودم قدم پيش مي خواستگاري مي ـ

  عشي پرسيد: مامان
 قدر خاطرخواهش هستي؟ آن ـ

 هستي گفت:



  1397، تابستان دوم ة، شمارمنهسال  ،پژوهي فرهنگي جامعه   134

دهـد كـه زن    كند. به من امكان مي دانم مرا استثمار نمي او تنها مردي است كه مي ـ
 خواهم بشوم. كه مي ينوي

 عشي گفت: مامان
 ؟مگر زن نو و كهنه دارد ـ

ده بود. گفته بود قدر درمورد زن اين باد و آن مباد كر هسيمين يك روز سر كالس چ
عكـس   زند و مرد بـه  شوهر مدام درجا مية بودن در خان علت وضعيت خاص زن زن به
شود و يك مغاك ژرف ميـان   مدام زيادتر مي ها  آنميان  ةرود و فاصل روز جلو مي روزبه

 .)12: 1372(دانشور  آن

كه موجب  هاي بسيار مهمي است مؤلفهعاطفي يكي از  ةبرآن، مفهوم عشق و رابط عالوه
هـا و   شـاخه » سـاختار معنـادار  «هاي اصلي در دو رمان بتوانند درجايگـاه   شود شخصيت مي

هم پيوند بزننـد. بـراي مثـال در بخشـي از      هاي گوناگون دنياي اجتماعي داستان را به بخش
رفتـار و افكـار و    ،افكار هستي و از زبان نويسـنده  ازخالل دنياي ،يسرگردان ةيرجزداستان 

 شود: مي و هستي بازگو ،مادربزرگ، سليم، مراد يعني ار شخصيتعقايد چه

دار يك زندگي طبيعي عاري از هيجان شده بود و استدالل مادر اين بود  مادربزرگ طرف
 ةمانـد  شـوي يـك دوشـيزه    شود و آخرش مي تر مي روز كم كه تعداد خواستگارها روزبه

كم آرزوي  فرخي دست ةخانواد ةوردآتوانست با پول باد شد مي اگر زن سليم مي ترشيده.
در  »مـراد «راهي آمريكا بكنـد. امـا صـداي     ازل و ابد برادرش شاهين را بربياورد و او را

 در ناخودآگاهش ثابت مانده بود.» مراد«هاي نزديك به هم  گوشش بود و چشم
اي متمركـز   گاه بـه هـيچ نقطـه    هيچ »مراد«هاي  كه در زندگي معمولي چشم درحالي

زد. ولي صدايش همواره گرد  جوي چيزي ناپيدا دودو ميو و هميشه در جست شد نمي
 گفت: چرخيد. مراد مي موضوع واحدي مي

 الگوي مصرفي بايد عوض بشود. ـ
 گفت: شت و مياگذ سرش مي و هستي سربه

 سوراخ. هايي داشته باشيم نظير الك و سوراخ بله و همه ملحفه ـ
هـا   ياد ملحفه افتاده بود: همين آخري ي دنيا بهچيزها ةدانست چرا از ميان هم و مي

 .)20 :(همان ... زار خريده بود در اواخر الله اي هاي روسي از مغازه ملحفه عشي مامان

بدين  ،داستان است ةهاي رمان فراداستاني حضور نويسنده در صحن اما يكي از خصيصه
 ،ها ، شخصيت داستان  موضوعكند و درمورد  روند ماجرا دخالت مي مـعني كـه نـويسنده در

  دهد. درواقع، او يات ديگر توضيحاتي ارائه مـيئو جز
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اثر مـدام بـه    ةكند كه درحين مطالع شگرد در داستانش استفاده مي  به اين سبب از اين
هرحـال خـود    خواند فقط يـك داسـتان اسـت و بـه     مي  چه خواننده يـادآور شـود آن
هوشياري خواننـده تـا پايـان مطالعـه حــفظ شــود       طريق   واقعيت نيست تـا از ايـن

 ).67: 1378(سـرشار 

شـود.   موارد بـسياري بـه ساحت داستان وارد مي  در  ، نويسندهكنار آتش يكولدر رمان 
 كند: ولي آينه از فرمان او سـرپيچي مـي ،خواهد آينه را مطيع خود كند جايي مي مثالً در

  زانـو   خواهم، روي دو كـه مـن مي  جـايي  جانب ـه بهگريزد، ن ... مي مگريز آينه، مگريز
گيرد تـا برخيـزد، بـه پهلـوي      اي را مي كند كـاكل سـبز بوته ، دستش را دراز مي افتد مي

كند تا دوبـاره  را جمع مي  وتوانش  ، توش گزد دنـدان مـي  شود، لبانش را به راست يله مي
 ... برخيزد

 ... ، مـگريز مگريز آينه
 ... توانم توانم، ديگر نمي نـمي

 خواهي بروي؟ آخر كجا مـي
 ).43: 1378پور  ... (رواني روم كجا، فقط از اين قصه مي هـيچ

ي قـرار  يلحاظ ادبي آن را در ژانر رئاليسم جادو ترين ويژگي اين رمان كه به درواقع مهم
بارز   هاي ويژگي  از  تنوعديد م  زواياي  دهد وجود زواياي ديد متعدد و متنوع است. وجود مي

ازطريق نوسان در  ،خواهد است. درحقيقت، نويسنده مي كـنار آتش يكـول  در روايت رمـان
  در  نيـز   خواننـده   تـا  كنـد آينـه را بـازگو   يعني  اصلي   شخصيت  ساختار روايت، سـرگرداني

پنداري كـند.  اتذ اين طريق با شخصيت رمان هـم  و از  داستان سرگردان شود  هاي پيچيدگي
غــريبه و آشــنا،     ، سـرهاي  سـرها   ةدايـر «شـود:   روايت مي  ديد داناي كل ةداسـتان با زاوي

 .)1: 1378پور  (رواني » آتش  گرماي  از  هاي گرگرفته ها، صورت روشن صورت تاريك
ماند و خـواننده در ايـن داستان مدام با چـرخش   ديد وفادار نـمي ةنويسنده به اين زاوي

شود. ممكن است اين تغيير مسيرهاي مكرر فضـاي داسـتان را بـراي     رو مي ديد روبه ةزاوي
تبديل كند، اما بايـد در نظـر داشـت كـه دنيـاي       تخواننده به فضايي خيالي و دور از واقعي

اي كـه در آن مردهـا    پذيري آينه در جامعه اي است از تنهايي و آسيب داستاني درواقع نشانه
پور امكان تغيير  رواني .گري تغيير دهند سوي ابتذال يا روشن زني تنها را به توانند زندگي مي

كـه   ،در جهان داستان را براي شروع در فضـاي خيـالي و جـادويي افكـار و ذهنيـات آينـه      
روايت از كند و  فراهم مي هست،ديد روايي داستان نيز  ةحال اولين چرخش در زاوي درعين
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اگر بروم باالي نــخل، دســت كــه دراز كـنم     «يابد:  ير ميشخص آينه تغي داناي كل به اول
 .)4  (همان:» گيرمش مي

كند  برد داستان نقش مهمي ايفا مي ديگر، يكي ديگر از عواملي كه در خلق و پيش ازسوي
هاي داستان است كه در معنـايي عـام شـامل محـيط زنـدگي،       موقعيت و جايگاه شخصيت

خلق داسـتان   ةگون نقاشي ةهاست. مانند صحن يتمعيشتي شخصوضع و  ،موقعيت اجتماعي
  ها. خانماني و آوارگي شخصيت بودن و سياليت شخصيت داستان، و بي ازسوي راوي، كولي

 

 كولي كنار آتششناختي در رمان  هاي جامعه ويژگي 3.4
شخصيت هستي در رمان دانشور، نقش كليـدي در خـط    چون  هم پور، رواني ةشخصيت آين

هـاي متعـدد داسـتان دارد.     هاي اجتماعي و فصل اتصال اشخاص و گروه روايت داستان و
، آينـه در  كنـار آتـش   يكـول هستي داراي اسمي تمثيلي است. در داستان  چون  همآينه نيز 

و هركـدام   شـود  مواجه ميهاي مختلف  سفرهاي متعددش با افراد مختلفي از اقوام و طبقه
برخـورد بـا ايـن آينـه      كند، گويي نه برخورد مياش با آي ويژگي ذاتي براساساز اين افراد 

ديگـري   كند و پناه كمك مي شود. يكي به اين دختر بي ذات حقيقي فرد مي موجب انعكاس
 كند. مي  استفادهءاز او سو

كند. تنهـا   عنوان ساختار معنادار در اين رمان عمل مي به اين ترتيب شخصيت آينه نيز به
جو براي يافتن خود و و جست كاوشتفاوتي كه ميان آينه و هستي وجود دارد نوع و جنس 

رسد، ولـي   ي گوناگون به خودشناسي و هدفش ميها  نااست. آينه در سفري طوالني به مك
 يابد. مي  بايد بپذيرد، دست مييا شايد  ،خواهد چه مي هستي در سفري به درون خود به آن

 ةبـه بقيـ   هاي سياسي نيز دارد، نسـبت  كه فعاليت ييعنوان دانشجو شخصيت مريم نيز به
تـر اسـت.    تـر و منسـجم   پختـه  و تـر  شـود، عميـق   آشـنا مـي   ها  آنهايي كه آينه با  شخصيت

ـ   ةبرآن، مريم و شيو عالوه و  دگـذار  مـي ثير أزندگي او بيش از هر شخصيت ديگر بر آينـه ت
نگـري غالـب در ايـن     به اين ترتيب جهان دهد. ر مييزندگي و درواقع شخصيت آينه را تغي

 رمان مربوط به مريم است.
افـراد و  با  مسافرت ةواسط آينه، شخصيت اصلي و نمود ساختار معنادار در اين رمان، به

ـ  خود با رفتار ها  آنطبقات اجتماعي متعددي برخورد دارد كه هركدام از  ثير متفـاوتي بـر   أت
كـه  را اي  ، مـريم و نويسـنده  هـا   آندرميـان   ،يند داستان دارد. امااطور بر زندگي آينه و همين

كرده و متفكر در نظر گرفـت   اجتماعي تحصيل ةطبقنماد توان  شود مي رد آينه ميطموجب 
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ت زيسـته اسـ   پور در آن مـي  رواني لحاظ خصوصيات رفتاري با دنياي واقعي كه منيرو كه به
 قرابت بسياري دارد.

ديگر قوم بـومي آينـه و پـدرش نيـز در جهـان داسـتان از اهميـت فرهنگـي و          ازسوي
شـان   خاستگاه بومي و فرهنگ سـنتي  براساس زيرا ،برخوردار است بسياريشناختي  جامعه

فكـر   اجتماعي روشن ةطبق ةكه نمايندگيرند  قرار ميهاي مريم و نويسنده  درمقابل شخصيت
پور و در ديگر آثـار وي   يعني منيرو رواني رمان ةهستند. در جهان واقعي نويسندو نوانديش 

 اجتماعي اقوام بومي نقش زيادي را برعهده دارند. ةطبق
 

 گيري . نتيجه5

اسـت.    معاصر ايران جاي خود را باز كرده ةخوبي در جامع ادبي به يفرم ةمثاب اساساً رمان به
منـد و   قـدرت  ختيشـنا  اعي و مشكالت و مصائب جامعهاين فرم ادبي در بيان مفاهيم اجتم

مفـاهيم منـدرج در رمـان     ختيشـنا  تواناست. در اين تحقيق تالش كرديم ازمنظري جامعـه 
دركـي كلـي و    بـراي رسـيدن بـه   پور را  رواني كنار آتش يكول و دانشور يسرگردان يرةجز

 كنيم.  و بررسي ناش بيا عمومي از سيماي جامعه و فرايند و فرازوفرودهاي پردامنه
توان گفت وضعيت ساختار اجتماعي در عصر حاضر تبديل به  گلدمن، مي نظربه  باتوجه

 يسرگردان  يرةجزو  كنار آتش يكول چون  همبي اي شده است كه موجب انعكاس آثار اد آينه
هاي اجتمـاعي   با دگرگوني راه  همطبقات و ساختارهاي اجتماعي  كه  اينشده است. مقصود 

اجتمـاعي  ة و آن تغييـرات در آثـار هنرمنـداني كـه در آن طبقـ      شوند ميخوش تغيير  دست
شدن صنعت نفت و شخصيت  ملي مثالً .شود ند منعكس ميا اند يا از آن طبقه برخاسته زيسته

عنوان شخصي  ثيراتي بر جامعه باقي گذاشت؛ سپس سيمين دانشور بهأمصدق در آن دوره ت
آن طبقـه و  نگـري   جهـان  ،هاي فرهنگـي  درجايگاه فاعل آفرينش، ينداثيرپذيرفته از اين فرأت

و  ،هــا، طبقــات درقالــب شخصــيت يســرگردان ةيــرجزگــروه اجتمــاعي را از درون رمــان 
 گرداند. جتماعي به جهان بازميساختارهاي ا

خود براي انتقال مفاهيم  فرد هاي منحصربه اند از سبك حال، هر دو نويسنده توانسته بااين
باشـند. دانشـور از سـبك رئاليسـم      محـور  ثيري جامعهأو به يك اندازه داراي ت كننداستفاده 

 ةعنوان ساختار معنادار براي روايت دو طبق به» هستي«عنوان قالب نگارشي و از شخصيت  به
هـايي بـا    سـان شخصـيت   كند كه در يك جامعـه براثـر حـوادث يـك     اجتماعي استفاده مي

 وجود آورده است. و اعتقادهاي متقابل به ،ها ، سنت»نگري جهان«
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» آينـه «با اسـتفاده از عناصـر تخيلـي و فراواقعـي و شخصـيت       ،پور ديگر رواني ازسوي
درمقابل را و باورهاي خرافي  ،مذهب، »نگري جهان«توانسته است  ،عنوان ساختار معنادار به

اي بسـيار   گونـه  بـه  ،اند دهبار آم در طبقات متفاوتي كه درون جامعه به ميل به دانش و آگاهي
  به همان جامعه منتقل كند. وروايت  ،ملموس و نزديك به دنياي واقعيت

ي رئاليسم جـادويي  ها  نااي زيبا و گويا از داست نمونه كنار آتش يكولاز اين منظر رمان 
كنـد. درواقـع كسـي     اي ميان اسطوره و واقعيت روايت مـي  شيوه است كه تاريخ ايران را به

هاي موجود اجتماعي استفاده كرده اسـت   پور از رئاليسم درجهت بيان واقعيت روانيچون 
هـايش بهـره    ها و خياالت ذهني شخصـيت  و از خاصيت جادويي كالم براي بيان تشويش

 برده است.
زنـاني   يسـرگردان  ةيـر جزو  كنـار آتـش   يكولي ها  نااشتراك شخصيت اصلي رم ةنقط

و  ،روحـي  ةبدون پشـتوان  ،تنها امعه و در سرگشتگي خودهستند كه مجبورند در تقابل با ج
و دسـت بـه    بگيرند،كنند، تصميم   بدون مشاور فكري شك كنند، درمورد مشكالتشان فكر

هر دو شخصيت اصلي زناني هستند كه جهان داستان را بـراي يـافتن مـأمني     انتخاب بزنند.
 آورند. دست مي ههايي بسيار گران ب تجربهبعد ولي جويند  مي

لحـاظ   جهت محتوايي و البتـه بـه   نويسنده، بهزن ي اين دو ها  ناجدا از وجه روايي داست
 ةهاي واقعي جامع انعكاسي از طبقه ها  ناهاي اجتماعي در اين رم تمام اليه ،پردازي شخصيت
هـايي   هستند؛ به اين معني كه همگي شخصيت نويسندگانپيرامون  ةهاي هرروز آدم ايران و
درميـان  امـا  انـد.   اي هستند كـه ايـن دو نويسـنده از آن برخاسـته     ز طبقات جامعها ملموس

هاي خود  دنبال خواسته هايي هستند كه با قدرت به هاي اين دو نويسنده شخصيت شخصيت
پـور بـا نگـاهي     ترسند. درنهايت كسي چـون دانشـور و روانـي    هستند و از هيچ مانعي نمي

ها با منطـق   طراف خود را درقالب برخورد شخصيتكنند محيط خشن ا رحمانه سعي مي بي
 .ستها  آنو اين ويژگي اغلب آثار نوشتاري  ؛داستان نشان دهند
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